Vas zanimata napredno digitalno komuniciranje in pospeševanje prodaje?
Ne veste, kako pripraviti prehod na on-line prodajo in marketing v podjetju?
Želite postati odlični prodajalci in povečati prodajne številke podjetja v realnem
in digitalnem svetu?
Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO
USPOSABLJANJE

Express digitalizacija in pospeševanje prodaje za
podjetja in podjetnike
ki bo potekalo

19. januar 2021 od 8.30 do 12.30 ure
in

21. januar 2021, od 8.30 do 12.30 ure

Cilj usposabljanja
Cilj usposabljanja je povečanje znanj in pristopov udeležencev na področju prodaje ter
uspešnega komuniciranja s strankami, kar je še bolj pomembno v spremenjenih razmer na trgu
zaradi COVID-19. Udeleženci boste spoznali pomen in načine prehoda na on-line prodajo in s
tem povezani marketing.
Poudarek usposabljanja bo na zavedanju o pomenu učinkovitega izvajanje prodaje, s
poudarkom na sodobnih pristopih v pospeševanju prodaje, ki lahko potekajo na različne
načine. Spoznali boste nove prodajne pristope, ki dokazljivo vplivajo k izboljšanju prodaje v
MSP, tudi v kombinaciji z digitalnim marketingom in ustreznim tržnim komuniciranjem s
strankami.

Na usposabljanju boste spoznali
▪

Digitalno infrastrukturo za podporo prodaji in napredno digitalno poslovno komuniciranje

▪

Prehod na spletno prodajo: B2B in B2C možnosti

▪

Kako priti na Amazon in začeti prodajati?

▪

Prodaja preko družbenih omrežij: Facebook in Instagram Shops

▪

Kako izboljšati vizualno podobo vašega online nastopa in prodajo preko različnih platform

▪

Online pospeševanje prodaje in lead generation

▪

Digitalno marketinško strategijo (branding in pospeševanje prodaje)

Komu je usposabljanje namenjeno
Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želite:
•

postati odlični prodajalci in povečati prodajne številke podjetja v realnem in digitalnem svetu

•

se izogniti pogostim napakam in izboljšati znanja in pristope v prodaji

•

pripraviti lastno digitalno marketinško strategijo (kje, kako in kdaj prodajati on-line)

•

se ustrezno pripraviti na prodajo tudi najbolj zahtevnim potencialnim kupcem on-line

Program usposabljanja
1. dan
Express digitalizacija poslovanja in prodaje
2. dan:
Marketinška strategija (branding in pospeševanje prodaje) in priprave na
komercialni prehod na online prodajo in marketing
Strokovni izvajalec delavnice
-

Blaž Branc, dipl.soc., dolgoletni predavatelj iz različnih področij komunikacije

Je direktor podjetja Baltazar consulting. Od leta 2007 izvaja consulting, predavanja in treninge s
področja (start-up) podjetništva, razvoja organizacij, prodajne komunikacije, produktnega
(re)inženiringa, inoviranja, igrifikacije in designa poslovnih iger. V zadnjem obdobju za naročnike vodi
projekte digitalizacije poslovanja in razvoja posla skozi digitalna orodja. Sodeloval je s številnimi
domačimi in tujimi organizacijami, kot so Austrian Airlines, Hewlett-Packard, Samsung, Toshiba,
Astellas Pharma, Atlantic Grupa, Mimovrste=), Simobil, Studio Moderna, Talum, Lesnina, Generali,
Gorenje, Združenje Manager, Intesa Sanpaolo idr.

Usposabljanje bo praktično naravnano!

Trajanje usposabljanja
-

skupaj 11 šolskih ur v dveh on-line srečanjih

Prijave
Prijave sprejemamo do 17.1.2021 oz. do zapolnitve mest na mail preko spletne prijave

→ TUKAJ 

PRIVOLITEV
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo
za namene vabljenja za usposabljanje dne 19. in 21.1.2021. Z evidentiranjem na prezenčno
listo udeleženih na delavnici pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in
spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od
1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo
izvedba delavnice fotografirana.
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000
Murska Sobota.
Projekt »SPOT SVETOVANJE POMURJE«
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT
Slovenija, javna agencija

